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PAP Biznes
21 września 2020 r.

Iliad chce kupić 100 proc. akcji Play Communications
Autor: pel

Iliad Purple, spółka zależna Iliad, francuskiego operatora telekomunikacyjnego, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na
sprzedaż wszystkich znajdujących się w obrocie giełdowym akcji Play Communications.

Cena w wezwaniu wynosi 39 zł za akcję. Zapisy na sprzedaż akcji odbędą się w terminie od 19 października do
17 listopada br.

Ponadto Iliad podpisał wiążącą umowę kupna ok. 40% udziałów w Play od dwóch głównych akcjonariuszy, również po
cenie 39 zł za akcję. Całkowita wartość transakcji wyniesie ok. 2,2 mld euro, a EV ok. 3,5 mld euro. Przejęcie ma być
finansowane długiem i gotówką.

Transakcja jest uwarunkowana uzyskaniem zgód regulatora, a notyfikacja o planowanej akwizycji będzie złożona
w Komisji Europejskiej.

Iliad poinformował, że zamierza m.in. pomóc Play w rozwoju na rynku mobilnym i przyspieszeniu cyfrowej dystrybucji
oferty. Chce także kontynuować rozpoczęty przez Play proces wydzielenia i sprzedaży tzw. pasywnej infrastruktury.

Iliad jest obecny na rynku francuskim i włoskim. Po finalizacji transakcji będzie szóstym największym operatorem
telekomunikacyjnym w Europie, obsługując ok. 41 mln klientów.

PAP Biznes
21 września 2020 r.

Zarząd Play przyjmuje ofertę przejęcia 100 proc. akcji Play Communications przez Grupę Iliad
Autor: epo/asa

Zarząd Play poinformował z komunikacie prasowym o przyjęciu oferty przejęcia 100% akcji Play Communications przez
Grupę Iliad.

"Zarząd Play pozytywnie podchodzi do oferty złożonej przez Iliad. Widzimy przed nami wiele ekscytujących wyzwań na
polskim rynku, takich jak: rozwój technologii 5G, wdrożenie oferty sieci szerokopasmowej, rozwój usług chmurowych oraz
zaproponowanie nowego podejścia do telewizji. Cieszymy się, że będziemy mogli podjąć te wyzwania z naszym nowym
przyszłym udziałowcem" – powiedział prezes Play Jean-Marc Harion.
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Wirtualnemedia.pl
21 września 2020 r.

Polsat kupił resztę udziałów nadawcy Fokus TV i Nowa TV. ZPR Media wycofuje się z rynku nadawców telewizyjnych
Autor: NB

Telewizja Polsat (Grupa Cyfrowy Polsat) nabyła od Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych 50,52% udziałów
w spółce TV Spektrum, nadawcy kanałów telewizyjnych Fokus TV i Nowa TV, i jest obecnie jej jedynym udziałowcem.

Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Telewizji Polsat, komentując transakcję powiedział,
że przejęcie większościowego pakietu udziałów TV Spektrum ułatwi i usprawni zarządzanie stacjami Fokus TV i Nowa TV.
Dzięki niemu będzie również możliwe wzmocnienie, rozwój oraz skuteczniejsze budowanie oferty programowej tych
stacji w oparciu o polskie produkcje.

Wirtualnemedia.pl
21 września 2020 r.

Komisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie przydziału przez Polskę częstotliwości Sferii
Autor: pap/bcz

KE rozpoczyna szczegółowe postępowanie mające ocenić, czy przydzielenie Sferii (spółka z Grupy Cyfrowy Polsat) bloku
częstotliwości na świadczenie usług 4G było zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

W oparciu o dostępne obecnie informacje Komisja wstępnie dopuszcza możliwość, że przyznanie w 2013 roku
częstotliwości 800 MHz Sferii mogło nastąpić na korzystniejszych warunkach niż w przypadku innych operatorów,
co mogło stanowić pomoc państwa.

Komisja zbada m.in., czy ewentualna różnica między traktowaniem Sferii i innych podmiotów gospodarczych, o ile
zostanie potwierdzona, była uzasadniona i czy przydział częstotliwości mógł przynieść Sferii nienależną korzyść
gospodarczą względem jej konkurentów, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Komisja zbada również, czy
potencjalna pomoc państwa przyniosła korzyści nie tylko Sferii, ale również całej grupie Cyfrowy Polsat.

Wszczęcie szczegółowego postępowania daje Polsce i zainteresowanym stronom trzecim możliwość przedstawienia
swoich uwag. Nie przesądza to o wyniku postępowania.

[Przypis redakcji: Decyzja rezerwacyjna Sferii wygasła z końcem 2018 roku. W 2019 roku Sferia zdecydowała się nie
przedłużać rezerwacji częstotliwości 800 MHz.]
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Telko.in
23 września 2020 r.

Cyfrowy Polsat szuka opcji strategicznych dla Polkomtel Infrastruktura 

Autor: Tomasz Świderek

Cyfrowy Polsat poinformował, że rozważy ewentualną sprzedaż spółki Polkomtel Infrastruktura lub infrastruktury
telekomunikacyjnej będącej własnością tej spółki. Polkomtel Infrastruktura jest właścicielem masztów i wież
telekomunikacyjnych wykorzystywanych w sieci mobilnej grupy Cyfrowego Polsatu, a także aktywnej warstwy
dostępowej.

Cyfrowy Polsat dokona przeglądu różnych opcji strategicznych, których celem będzie wybór najkorzystniejszej formy
wsparcia realizacji strategii długoterminowego rozwoju Grupy Cyfrowy Polsat, w tym możliwości zbycia 100% udziałów
w spółce Polkomtel Infrastruktura, zbycia całości lub wybranych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej będącej
własnością tej spółki, zawarcia partnerstwa strategicznego lub utworzenia joint-venture z inwestorem strategicznym.

W 2018 r. EBITDA spółki Polkomtel Infrastruktura wyniosła 303 mln zł przy przychodach na poziomie 704 mln zł.

W ostatnim czasie miały miejsce wielokrotnie transakcje sprzedaży spółek (lub udziałów w spółkach) będących
właścicielem wież i masztów (tzw. infrastruktury pasywnej) przy jednoczesnym utrzymaniu przez operatorów mobilnych
prawa własności do aktywnej części infrastruktury. Jednoczesna sprzedaż infrastruktury pasywnej i aktywnej w sieci
mobilnej dotychczas nie została odnotowana.

Polsatnews.pl
24 września 2020 r.

ZE PAK i ESOLEO zbudują w Wielkopolsce największą elektrownię słoneczną w Polsce

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA oraz konsorcjum ESOLEO Sp. z o.o. (spółka z Grupy Cyfrowy Polsat)
i Przedsiębiorstwa Remontowego PAK SERWIS Sp. z o.o. zbudują największą farmę fotowoltaiczną w Polsce. Elektrownia
słoneczna o mocy 70 MWp powstanie na obszarze, na którym wcześniej działała odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego
Adamów.

„Budowa przez ZE PAK farmy fotowoltaicznej na terenach, gdzie jeszcze niedawno eksploatowano węgiel brunatny,
idealnie wpisuje się proces sprawiedliwej transformacji jednego z ważnych regionów górniczych Polski jakim jest
Wschodnia Wielkopolska. To będzie pierwsza inwestycja na taką skalę w Polsce. Będzie budowana m. in. przez
pracowników sektora energetyczno – węglowego i stanie się symbolem transformacji tego sektora” – powiedział Piotr
Woźny, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.

W budowie farmy fotowoltaicznej wezmą udział dotychczasowi pracownicy kopalni należących do grupy ZE PAK, który
uzyskają nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe w utworzonym przez ZE PAK Centrum Szkoleniowym OZE.
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Raport bieżący 28/2020
23 września 2020 r.

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem części 
mobilnej infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy Polsat

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”, „Emitent”) niniejszym informuje, że podjął decyzję o
rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem infrastruktury
telekomunikacyjnej grupy kapitałowej Emitenta („Grupa Polsat”), której właścicielem jest spółka Polkomtel
Infrastruktura sp. z o.o. („Polkomtel Infrastruktura”) (będąca spółką zależną Emitenta). W szczególności Polkomtel
Infrastruktura jest właścicielem pasywnej i aktywnej warstwy dostępowej mobilnej sieci telekomunikacyjnej Grupy
Polsat.

W trakcie planowanego przeglądu rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym w szczególności zbycie udziałów
reprezentujących do 100% kapitału zakładowego Polkomtel Infrastruktura, zbycie całości lub wybranych elementów
infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Polkomtel Infrastruktura, zawarcie partnerstwa strategicznego
lub utworzenie joint-venture z inwestorem strategicznym. Przegląd ten ma na celu wybór najkorzystniejszego
sposobu wsparcia realizacji strategii długoterminowego rozwoju Grupy Polsat.

W związku z tym, Spółka planuje zaangażować się w rozmowy z różnymi podmiotami potencjalnie zainteresowanymi
nabyciem Polkomtel Infrastruktura i/lub infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Polkomtel
Infrastruktura, jak również zezwolić wybranym oferentom na przeprowadzenie badania due diligence Polkomtel
Infrastruktura i/lub infrastruktury telekomunikacyjnej będącej własnością Polkomtel Infrastruktura.

Doradcą finansowym Spółki w ramach przeglądu opcji strategicznych będzie Trigon Investment Banking Sp. z o.o. &
Wspólnicy Sp.k., a doradcą prawnym kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

Spółka informuje również o podjęciu w dniu 23 września 2020 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem infrastruktury
telekomunikacyjnej, której właścicielem jest Polkomtel Infrastruktura.

Jednocześnie Spółka informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej
opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Spółka będzie
przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu 

(w mln zł)

2020-09-21 28,30 26,60 26,86 1,59 28,93

2020-09-22 27,24 26,60 26,84 - 0,07 7,93

2020-09-23 27,36 26,66 26,66 -0,67 5,72

2020-09-24 27,64 26,22 27,30 2,40 12,33

2020-09-25 27,54 26,90 27,24 -0,22 14,75
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5 – 7 października 2020 r. Konferencja ERSTE (online) „The Finest CEElection Investor Conference 2020”

15 października 2020 r. Dzień dywidendy

22 października 2020 r. Wypłata dywidendy - I transza

27 października – 10 listopada 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2020 r.

10 listopada 2020 r. Raport kwartalny za III kw. 2020 r.

1 – 4 grudnia 2020 r. Konferencja WOOD's Winter Wonderland EME Conference | December 2020 | Prague (online i w realu)

11 stycznia 2021 r. Wypłata dywidendy - II transza


